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Дөрөвдүгээр сарын 14. Ханбогд сумын төв 
хөл хөдөлгөөн ихтэй байв. Учир гэвэл, тус 
сумын 21 залууд Монгол Улсын мэргэжлийн 
үнэмлэх, олон улсын стандартад нийцсэн, 
Австралийн мэргэжил, ур чадварын гэрчилгээ 
гардуулах ёслол энэ өдөр тус суман дахь 
Техникийн сургалтын төвд болсон юм. Энэхүү 
ёслолд УИХ-ын гишүүн, Хөдөлмөрийн сайд 
Г.Баярсайхан, хөтөлбөрийг санаачлагч, ивээн 
тэтгэгч “Оюу толгой” компанийн Боловсон 
хүчин, бүтэц, зохион байгуулалт хариуцсан 
Ерөнхий менежер Майкл Гавин, Орон нутгийн 
харилцаа хариуцсан Ерөнхий менежер 
Ш.Байгалмаа, хэрэгжүүлэгч  Дорнодын 
Политехникийн коллеж, Австралийн  “ТАФЭ 

Куинсланд скил тек” байгууллага, “Субутай 
майнинг сервисез” компанийн удирдлага, 
Ханбогд сумын ИТХ-ын дарга Х.Нэхийт, Засаг 
дарга Т.Буян-Өлзий, иргэдийн төлөөлөл 
оролцсон юм. Морин хуурч Д.Отгончулуун 
хуурын уянгат эгшгээр танхимын жаврыг 
үргээж, Гавилууд багийн Засаг дарга 
М.Амартүвшин “Эрдэнэ засгийн унага” 
дуугаар ая өргөснөөр ёслол эхэллээ. Дорнод 
Политехник коллежийн захирал Д.Энхжаргал 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд оролцсон, 
дэмжиж тусалсан хүмүүс, байгууллагад 
талархлаа илэрхийлэв. Хөдөлмөрийн сайд 
Г.Баярсайхан  “Өнөөдөр Монгол Улсын 
мэргэжлийн боловсролын салбарт чухал 

ХАНБОГДЫН 21 ЗАЛУУ ОЛОН УЛСЫН 
СТАНДАРТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ГАРДАВ

үйл явдал тохиож байна. УИХ, Засгийн газар 
энэ чухал салбарт онцгой анхаарч байнгын 
дэмжлэг үзүүлж байдаг билээ. “Оюу толгой” 
компани болон түүний хамтран ажиллагч 
байгууллагуудын хүчин чармайлтын 
дүнд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, 
Австралийн мэргэжлийн гэрчилгээтэй 
мэргэжилтнүүд төрөн гарч байна. Эдгээр 
залуус өөрийн төрөлх нутаг, Монгол орны 
хөгжил дэвшилд үнэтэй хувь нэмэр оруулна 
гэдэгт итгэж байна” хэмээн онцлон тэмдэглэв.

“Оюу толгой” ХХК-ийн Боловсон хүчин, 
бүтэц, зохион байгуулалт хариуцсан 
Ерөнхий менежер Майкл Гавин хэлэхдээ 
“Мэргэжил олгох хөтөлбөрийн оролцогчдод 
талархал дэвшүүлье. Хөтөлбөрт хамрагдсан 
суралцагчид олон улсын түвшний мэдлэг, ур 
чадвар эзэмшлээ. “Оюу толгой” компанийн 
үйл ажиллагааны нэг чиглэл бол сургалт, 
ур чадварыг нутагшуулах явдал байдаг. 
Манай компаниас боловсролын чиглэлээр 
түншүүдтэйгээ хамтран хэрэгжүүлж буй олон 
төсөл, хөтөлбөрийн нэг нь энэхүү сургалт юм. 
Энэ мэт олон хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр 
бид өөрийн тавьсан зорилго, хүлээсэн үүргээ 
биелүүлэхийн зэрэгцээ орон нутагтай урт 

ОРОН НУТГИЙН СОНИН



хугацааны тогтвортой түншлэлийг бэхжүүлж 
байна” гэлээ. 

 Ханбогд сумын Засаг дарга Т.Буян-Өлзий 
энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр тус 
суманд ажилгүйдлийг бууруулах, хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дээшлүүлэх, ажлын байр бий 
болгох, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа 
олгоход үнэтэй хувь нэмэр оруулсныг цохон 
тэмдэглэсэн юм. Хөтөлбөрийн менежер 
Х.Батхуяг  уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн 
зургаан сарын турш буюу 1568 цаг аюул 
осолгүй ажилласан үзүүлэлтийг ёслолын 
үеэр онцлон дурдаж байлаа. Сургалтад 
шаардлагатай тоног төхөөрөмж, техник 
хэрэгслийг “Оюу толгой” компани бүрэн 
хангаж, заримыг нь суралцагчид өөрсдөө 
хийжээ. Энэ бүхний ачаар уг хөтөлбөрийг 
амжилттай буюу G үнэлгээтэй хэрэгжүүлсэн 
байна. Ийнхүү Ханбогд сумын 21 залуу 
тусгайлсан сургалтын хөтөлбөр дүүргэж, 
ур чадвараа дээшлүүлэн, цахилгаанчин, 
гагнуурчин, механикчийн хос үнэмлэх анх 
удаа гардаж, хөдөлмөрийн зах зээлд хөл 
тавих болзол хангалаа. Хөтөлбөрт хамрагдах 
хүсэлтэй 70 шахам залуусаас ерөнхий 
эрдмийн хичээлээр шалгалт авч, дараа нь  
чөлөөт ярилцлага өрнүүлсний дүнд эднийг 
шалгаруулсан байна. Тэдний дотор их, дээд 
сургууль төгссөн  залуу ч байна. Онолын 
хичээлээ Ханбогд суман дахь “Оюу толгой”-н 
Техникийн сургалтын төвд үзэж, дадлагаа 
Оюу толгойн уурхайн сургалтын төвд хийжээ. 

Энэ бүхний эцэст тэд мэргэжлийн багийнханд 
шалгалт өгч, үйлдвэрлэлийн дадлагын 
тайлангаа хамгаалжээ. Хөдөлмөрийн 
сайдын тушаалаар Техникийн сургалтын 
төвд мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн 
боловсрол олгох тусгай зөвшөөрөл 
олгосныг сайд Г.Баярсайхан гардуулсан юм. 
Механикийн ангийг амжилттай дүүргэсэн 
М.Мөнхтайван хөтөлбөрийг санаачлан 
зохион байгуулж, залуусын ирээдүйд 
хөрөнгө оруулсан “Оюу толгой” компанийн 
удирдлагад талархлаа илэрхийлээд “зургаан 
сарын турш суралцаж, олон улсад хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн гэрчилгээ гардсандаа 
баяртай байна. Энэ нь миний амьдралд 
мартагдашгүй үйл явдал боллоо” хэмээн 
монгол, англи хэлээр өгүүлсэн юм. 

Энэхүү хөтөлбөрт хамрагдсан хоёр залуутай 
танилцсан юм.

Баярцогтын Хатанбаатар-Гавилууд 
багийн уугуул. Айлын дөрвөн хүүхдийн 
отгон нь, эхнэр, хоёр хүүхэдтэйгээ амьдардаг. 
2007 онд сумандаа 11 дүгээр анги төгсөөд 
хөдөө мал маллаж, дараа нь “Оюу толгой”-н 
гэрээт компанид туслах ажилтнаар ажиллаж 
байжээ. “Хөтөлбөрт хамрагдаж гагнуурчны 
мэргэжил эзэмшив. Монгол, Австралийн 
мэргэжлийн үнэмлэхтэй болохоор ажил 
олдох байх гэж найдаж байна. Боломж 
олдвол уул уурхайн салбарт ажиллах юмсан. 
Тэгвэл хичээн ажиллах болно” гэж тэр ярьсан 
юм.

Улам-Ундрахын Цацралт-Гавилууд 
багийн унаган хүү. 2014 онд ЕБС-иа төгсөөд 
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн хятад 
хэлний багш-орчуулагчийн ангид элсчээ. 
Төрсөн нутагт нь ийм хөтөлбөр хэрэгжиж 
байгааг дуулаад түүнд хамрагдсанаар 
гагнуурчны мэргэжилтэй болсон нь энэ.  

 Оюу толгой” компани ажилгүй иргэдэд 
мэдлэг, ур чадвар, дадал олгох замаар 
хөдөлмөр эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлэх 18 
долоо хоногийн сургалтыг саяхан зарласан 
билээ. Уг сургалтыг амжилттай төгсөгчид 
Австралийн мэргэжил, ур чадварын 
стандартын гэрчилгээ гардах юм. 
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“Оюу толгой” компанийн Төлөөлөн удирдах 
зөвлөл Гүний уурхайн төслийн захирлын 
албан тушаалд Марко Пирэсийг томиллоо. Оюу 
толгойн гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын 
бэлтгэл ажлыг үргэлжлүүлэн хийж байгаа энэ 
цаг үед түүнийг уг албанд томилсон байна. 
Марко Пирэс энэ албан тушаалын хүрээнд 
Оюу толгойн гүний уурхайн төслийг хариуцан 

ажиллах юм. Марко  өмнө нь Бразил, Канад, 
Австрали улсад зэс, алт, никель, коксжих 
нүүрсний чиглэлээр 30 гаруй жил ажилласан 
арвин туршлагатай.

“Оюу толгой” компанийн Төлөөлөн удирдах 
зөвлөлийн дарга Г.Батсүх энэ томилгооны 
талаар хэлэхдээ “Төлөөлөн удирдах зөвлөл 
Марког “Оюу толгой” компанийн ахлах 
удирдлагын багт нэгдэн ажиллах болсонд 
баяртай байна. Түүний томилгоо нь Оюу 
толгойн боломж бололцоог бүрэн эзэмшиж, 
аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэн, дэлхийд 
өрсөлдөхүйц зэсийн үйлдвэрлэлийг цогцлоон, 
Монгол Улсынхаа хөгжил дэвшилд хувь нэмэр 
оруулах эрхэм зорилгод хүрэхэд түлхэц өгөх 
чухал үйл явдал боллоо” гэлээ. 

“Оюу толгой” компанийн Гүйцэтгэх захирал 
Эндрью Вүдлэй “Гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалт нь Оюу толгойн урт хугацааны 
ирээдүйг баталгаажуулахад чухал ач 
холбогдолтой юм. Энэ төслийг хэрэгжүүлэх, 
аюулгүй ажиллагааны соёл, үйл ажиллагааны 
гүйцэтгэлээ үргэлжлүүлэн сайжруулахад 
Марко шиг арвин мэдлэг, туршлагатай  

мэргэжилтэнтэй хамтран ажиллах болсондоо 
олзуурхаж байна” гэв. 

“Оюу толгой” компанийн Гүний уурхайн 
төслийн захирал Марко Пирэс “Оюу толгой” 
бол дэлхийн хамгийн ирээдүйтэй зэс, алтны 
төслүүдийн нэг бөгөөд аль хэдийнэ дэлхийн 
хэмжээний шилдэг уурхай болсон. Хамт 
олныхоо өндөр ур чадвар, хийж байгаа ажлын 
чанарыг харахад үнэхээр таатай байна. Би 
Монгол Улсад ажиллах болсондоо баяртай 
байна” хэмээн  сэтгэгдлээ хуваалцав. Тэрээр 
Рио Тинтогоос өмнө “BHP Billiton Mitsubi-
shi Alliance” компанийн Нүүрсний төслүүд 
хариуцсан захирлын албан тушаалд нөөц 
илэрсэн төслүүдийн хөгжүүлэхээс эхлээд 
бүтээн байгуулалт хүртэлх үйл явцыг хариуцан 
ажиллаж байжээ. Түүнээс өмнө Марко 
“Vale” болон “Anglo American” компаниудад 
бизнесийн хөгжил болон төслүүд хариуцсан 
ахлах албан тушаалуудыг хашиж байв. Тэр уул 
уурхай, металлургийн инженер мэргэжлээр 
бакалавр, бизнесийн удирдлагаар магистрын 
зэрэгтэй юм.  

“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ 
ЗӨВЛӨЛ МАРКО ПИРЭСИЙГ ГҮНИЙ УУРХАЙН ТӨСЛИЙН 
ЗАХИРЛААР ТОМИЛЛОО
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“Оюу толгой” компани 2016 оны эхний улирлын 
үйлдвэрлэлийн тайлангаа дөрөвдүгээр сарын 
20-нд танилцууллаа. 
“Оюу толгой” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал 
Эндрью Вүдлэй “Аюулгүй ажиллагааг улам бүр 
сайжруулахын зэрэгцээ олон үзүүлэлтээр шинэ 
амжилт тогтоосон энэ улирлын үйлдвэрлэлийн 
тайлан нь манай хамт олны ур чадвар, хичээл 
зүтгэлийг илтгэж байна. Үйлдвэрлэл эхэлснээс 
хойш гурван жил гаруйхны хугацаанд хоёр сая 
тонн баяжмал экспортолсон нь бидний хэр 
хурдацтай өсч хөгжиж буйн нэг илэрхийлэл 
юм. Зах зээлийн нөхцөл байдал таагүй хэвээр 
байгаа ч “Оюу толгой”-н хамт олон тогтвортой, 
дэлхийд өрсөлдөхүйц зэсийн үйлдвэрлэлийг 

“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИ НЭГДҮГЭЭР УЛИРЛЫН 
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛЛАА

цогцлоох зорилгодоо хүрэхээр урагшилж байна. 
Энэ хүнд хэцүү цаг үед манай хамт олон гол 
зорилгодоо анхаарал төвлөрүүлэн ажиллаж, 
зардлаа бууруулах, бүтээмжээ нэмэгдүүлэх 
чиглэлд ахиц гаргаж буйд сэтгэл хангалуун 
байна” хэмээн цохон тэмдэглэв. 
 2016 оны нэгдүгээр улиралд баяжуулах 
үйлдвэрт боловсруулсан хүдрийн хэмжээ өмнөх 
улирлынхаас 3.1 хувиар өсч, улирлын 
дүнгээр өдөрт дунджаар 106000 орчим  
тонн хүдэр боловсруулав. Энэ улиралд 
боловсруулсан хүдрийн хэмжээ, хүдэр 
дэх зэсийн агуулга нэмэгдсэнтэй уялдан 
баяжмалын үйлдвэрлэл өслөө. Баяжмал 
дахь зэсийн хэмжээ өмнөх улирлынхаас 
0.5 хувь нэмэгдэж, улирлын дээд 
түвшинд хүрэв. Тооцоолж байсанчлан 
баяжмал дахь алтны үйлдвэрлэл өмнөх 
улирлынхаас 30 орчим хувиар буурав. 
Энэ нь  хүдэр дэх алтны агуулга болон ил 
уурхайн хоёр дахь үе шатны олборлолт 
дуусах дөхөж буйтай холбоотой юм. 
 Энэ улирлын алт үйлдвэрлэл төлөвөөс 
давсан учир “Туркойз хилл” компани 
2016 онд 210000 – 260000 унци баяжмал 

дахь алт үйлдвэрлэх төлөвөө 255000 – 285000 
унци болгон нэмэгдүүллээ. Алтны өндөр 
агуулга бүхий ил уурхайн хоёр дахь үе шатны 
олборлолт 2016 оны хоёрдугаар улиралд дуусах 
төлөвтэй байна. “Туркойз хилл” компани энэ 
онд “Оюу толгой”-гоос 175000 – 195000 тонн 
баяжмал дахь зэс үйлдвэрлэх төлөвөө хэвээр 
хадгалж байна.

-Экспортод ачуулсан баяжмалын хэмжээ хоёр сая тонн хүрлээ-
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“Оюу толгой” н үйлдвэрлэлийн мэдээ 
Бүх мэдээ нь үйлдвэрлэл, борлуулалтыг бүрэн хэмжээнд тусгасан болно.
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ТӨГСӨВ 
  
“Оюу толгой” ХХК-ийн тухай (ot.mn) – “Оюу толгой” бол Монгол Улсын хамгийн том зэс, алтны компани бүгүүд Монгол Улсын 
Засгийн газар, Туркойз Хилл Ресурс компани  болон Рио Тинто компанийн хоорондын стратегийн түншлэл юм. Монголын 
үмнийн говьд үйл ажиллагаа явуулдаг Оюу толгой компани 2013 оны долдугаар сард анхны зэсийн баяжмалаа экспортод 
гаргасан билээ. Оюу толгойн менежментийг гүйцэтгэгч Рио Тинто компани Оюу толгойг дэлхийн хамгийн орчин үеийн уурхай 
болгохын түлүү олон улсын тэргүүн туршлага, орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологиор хүрүнгү оруулж байна.Оюу толгой 
аюул осолгүй ажлын байр бий болгож, хүрээлэн байгаа байгаль орчноо хамгаалах шинэ стандарт тогтоохын түлүү ажиллаж 
байна. 

  
 
Оюу толгойн Фэйсбүүк болон Твиттер хаягаар бидэнтэй холбогдож болно: 

 www.facebook.com/Oyutolgoi; https://twitter.com/OTMongolia 
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“Оюу толгой” компани гадаад, дотоодын 
олон зуун ханган нийлүүлэгчтэй. Тэдний 
нэг нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын 
“Ханбогд хурд” компани юм. Эднийх Оюу 
толгойн уурхайд авто тээврийн үйлчилгээ 
үзүүлдэг юм. “Оюу толгой” компани 
шилдэг ханган нийлүүлэгчээ тодруулах 
“Эрдэнийн говь” ёслолыг жил бүр зохион 
байгуулдаг билээ. “Ханбогд хурд” компани 
“Эрдэнийн говь-2015”-д Өмнөговийн 

Б.НАРАНБААТАР: ЯМАР Ч БАЙСАН МАНАЙХАН “ОЮУ 
ТОЛГОЙ”-Н НЭР НҮҮРИЙГ ХӨӨДӨХГҮЙ ЭЭ. ЭНЭ БОЛ 
БИДНИЙ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

шилдэг ханган нийлүүлэгчээр шалгарч, 
нутгийнхныхаа магнайг тэнийлгэсэн юм. 
Тус компанийн  ерөнхий захирал Бат-
Өлзийн Наранбаатартай ярилцлаа. Тэрээр 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын уугуул, 
БХИС-ийг төгссөн, төрийн захиргаа, 
удирдлагын мэргэжилтэй. “Дорнын говь” 
компанид ачигч, Гашуун сухайтын боомтод 
жолооч хүртэл хийж, юм үзэж нүд тайлсан 
эр. Эхнэр Ч.Энхмаа нь тус компанийн 
гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг. Тэднийх 
хоёр охинтой.

Компанийнхаа тухай товч танилцуулна уу?

Манай компани 2012 оноос үйл ажиллагаагаа 
эхэлсэн юм. Хүн тээврийн үйлчилгээ 
эрхэлдэг. Ханбогд сум Оюу толгойн уурхайн 
хооронд ажилчид зөөдөг юм. Би өмнө нь 
2006 оноос эхэлж Ханбогд сум Оюу толгойн 
уурхайн хооронд фургон машинаар хүн 
тээвэрлэж байсан юм л даа. Тэр туршлагадаа 
тулгуурлан  энэ чиглэлээр ажилладаг  
компанийг зориглон байгуулсан хэрэг. 
Одоо үйлчилгээ маань өргөжиж, том оврын 
автобусаар ажилчдыг зөөж байгаа. Өнгөрсөн 
оны тавдугаар сараас автобус, жижиг 

тэрэг, ус зөөврийн машин гээд уурхайн 
бүхий л тээврийнхнийг манай компанид  
шилжүүлсэн юм. 140-өөд хүнтэй ажиллаж 
байна. Бас хувьдаа автобустай арваад хүн 
түрээсээр ажиллаж байгаа. Одоо агуулахын 
туслах ажилтан долоон хүн нэмэгдэж байна. 
Тэднийг оролцуулаад 150–иад болох нь.

Танай компани 2-3 жилийн өмнө Оюу 
толгойн уурхайд тээврийн үйлчилгээ 
үзүүлэх тендерт шалгарч гэрээ байгуулан 
ажиллаж байсан. Гэрээ маань юу болж 
байгаа вэ?

“Оюу толгой” компани 2014 оны хоёрдугаар 
сард анх тийм тендер зарласан юм. Түүнд 
оролцоод л шалгарсан даа. Үнэнийг хэлэхэд 
эхлээд ялна гэсэн итгэл муухан л байсан. 
Гэхдээ шалгуур нь хэчнээн өндөр ч гэсэн 
“Оюу толгой”-нхон тендерээ шударгаар 
шалгаруулдаг  юм билээ. Тэгээд л тэр оныхоо 
дөрөвдүгээр сараас эхлээд сум, уурхайн 
хооронд хүн тээж байна. Гэрээгээ жил бүр 
сунгаж явсаар өнгөрсөн оны тавдугаар 
сарын 1-нээс таван жилээр сунгаад байна.

Урт  хугацаатай гэрээ байгуулжээ?



Нийгмийн харилцааны хэлтэс   |   07

2016 он дөрөвдүгээр сар

Харин тийм. Энэ бол “Оюу толгой” 
компанийн удирдлагаас бидэнд үзүүлж 
буй их итгэл, өндөр хариуцлага. Гэрээ урт 
хугацаатай,  тогтвортой   болохоор ажил 
хийхэд урамтай байх юм. 

Анх тендерт ялснаас хойш бизнесээ 
өргөжүүлж чадав уу?

Тендерт ялж үйл ажиллагаагаа эхэлснээс 
хойш ямар ч осол зөрчилгүй ажиллаж, 
аюулгүй ажиллагааг  сайн хангаж байна. 
Рио Тинто компанийн тээврийн хэрэгсэл, 
жолоодлогын аюулгүй ажиллагааны C3  
стандартыг чанд дагаж мөрддөг. “Оюу 
толгой”-н хамгийн гол шаардлага ч энэ 
шүү дээ. Бидний энэ амжилтыг үнэлээд 
л гэрээгээ таван жилээр сунгасан байх. 
Өнгөрсөн хугацаанд бизнесээ өргөжүүлэх 
чиглэлээр ихийг амжууллаа. Гэрээгээ таван 
жилээр сунгасны дараа өөрийн хөрөнгөөр 

ажилчдын байр, офис, 10 автобусны засвар 
үйлчилгээний төв барьж, энэ зун ашиглалтад 
орууллаа. Энэ бол орон нутгийн жижиг 
компанийн хувьд том бүтээн байгуулалт шүү.

Жолооч нар гэхээр олонх нь эрэгтэйчүүд үү?

Эмэгтэй жолооч хоёр л бий. Цаана нь таван 
эмэгтэй ажилтан байгаа. Бусад нь дан эрчүүд. 
Эрчүүдтэй ажиллах сайхан шүү дээ. Сүүлийн 
үед Даланзадгад, Ханбогд, Баян-Овоо, 
Манлай гээд орон нутгаас цөөнгүй хүнийг 
ажилд авсан. Гэр бүлийнхнийг нь ч  ажилд 
орууллаа. Шинээр ажилд орж буй хүмүүс 
сэтгэл ханамжтай байгаа. 

Та өөрөө нэгэн цагт жолоо мушгиж явсан 
болохоор жолооч нарынхаа зовлон, 
жаргалыг сайн мэддэг биз дээ?

Тэгэлгүй дээ. Тэднийхээ ажил хөдөлмөрийг 
сайн мэддэг болохоор дунд нь ороод л 

ажиллахад сайхан шүү дээ. Гэхдээ захирал 
хүний хувьд цалинг нь хугацаанд нь ёс 
журмаар нь олгох, жолооч нараа сайтар 
амраах, ар гэрийнхнийх нь талаар анхаарал 
халамж тавих гээд үүрэг хариуцлага их 
байлгүй яах вэ. 

“Оюу толгой” компанийнхан аль хэр 
тусалж дэмжиж байна вэ. Хамтран 
ажилласны ач тус их байх юм уу?

Дэмжилгүй яах вэ. Чухам тэр их дэмжлэгийн 
ачаар манайх сумандаа хамгийн олон 
ажилчинтай компани болтлоо өргөжиж, 
ашиг орлого нэмэгдэж өсч дэвжлээ. 
Компанийн  ашиг орлого нэмэгдэхийн хэрээр 
ажилчдын маань ахуй амьдрал дээшилж 
байна. Энэ бол нэр төрийн хэрэг. Ирээдүйгээ 
гэрэл гэгээтэйгээр төсөөлж байна. “Оюу 
толгой”-н буянаар орон нутагт цөөнгүй 
хүн ажлын байртай болж, аж амьдралаа 
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хүний дайтай авч явна. “Оюу толгой”-нхон 
манайхыг орон нутгийн компани гээд 
үнэхээр их дэмждэг. Ажил үйлчилгээ, аюулгүй 
ажиллагааны талаар байнга зөвлөмж өгдөг. 
Маш өндөр шаардлага тавьдаг болохоор 
тэр шаардлага стандартад нь нийцсэн 
үйл ажиллагаа явуулаад сурчихлаа. Энэ 
бол том амжилт.  Ийм болохоор  тэдэнд 
баярлалаа гэж хэлэхээс яах вэ. Энэ дашрамд 
бидэнтэй хамгийн ойр ажиллаж, байнга 
зөвлөж байдаг Тим Нортон, Чинбаа, Төгсөө, 
Отгонбаяр, Содномдаржаа нартаа талархлаа 
илэрхийлье. Хангамжийнхан ч их дэмждэг. 
Тэд л биднийг “Оюу толгой”-той холбож өдий 
зэрэгт хүргэлээ.   

Компанийнхаа амжилтаас дурдвал?

2013 онд “Эрдэнийн говь” шалгаруулалтад 
нэр дэвшиж байлаа. Дараа жил нь нэр 
дэвшээд “Ханбогдын шилдэг ханган 
нийлүүлэгч” болж байв. Өнөө жил зэрэг 
ахиж, “Өмнөговь аймгийн шилдэг ханган 
нийлүүлэгч” шагнал хүртлээ. Өнгөрсөн 
онд улсын шилдэг татвар төлөгчөөр 
шалгарав. Татварын их, багадаа бус,  цаг 
хугацаанд нь төлж байсан гэдгийг голлох 
үзүүлэлт болгосон юм билээ. Цагаан сараар 
“Өмнөговийн шилдэг есөн алдартан”-ы нэг 
шилдэг бизнесмэнээр шалгарлаа. Энэ эрч 
хүчээ алдахгүй улам л сайн ажиллах урам 
зориг дүүрэн байна даа. Ямар ч байсан 
манайхан “Оюу толгой”-н нэр нүүрийг 
хөөдөхгүй ээ. Энэ бол бидний эрхэм зорилго.

Та чинь машины хоббитой байсан. Сүүлийн 
үед хурдан морь сонирхоод байгаа 
дуулдлаа?

Машины хоббитой. Уралдаан хүртэл зохион 
байгуулъя гэж бодож явсан үе  бий. Адуу 
гэдэг чинь дэндүү хийморьтой амьтан. 
“Монгол хүн мориороо өөрийгөө шинждэг, 
сайн морьтой хүний ажил үйлс өөдрөг, 
одтой байдаг” гэж найз нөхөд маань 
зөвлөсөн юм. Багадаа ч хурдны морь унаж 
л байлаа. Саяхан Манлай суманд болсон 
бүсийн уралдаанд хурдан соёолон маань 
айрагдлаа. Тэр хурдан буян дунд сургуулийн 
ангийн анд, аймгийн заан С.Батбаярын 
унаган адуу. Шинийн найманд Ханбогдод 
болсон уралдаанд их нас түрүүлж, соёолон 
гурвалсан. Тэнд цугласан уяачид хүртэл 
морьд нь хурдан, хийморьтой байгааг Оюу 
толгойн уурхайн буян гэж ярьж байхыг сонсч  
баярлаж л явлаа. 

МАНАЙХАН МУНДАГ 
ШҮҮ. ЭДНИЙХЭЭ ХҮЧЭЭР 
КОМПАНИЙН МААНЬ 
АЖИЛ ҮЙЛС ӨӨДРӨГ 
БАЙНА
“Ханбогд хурд” компанийн гүйцэтгэх 
захирал Ч.Энхмаа ингэж хэлсэн юм. Тэрээр 
Манлай сумын уугуул. Даланзадгадад дунд 

сургуулиа төгсөөд 
ХААИС-ийг 
биотехнологич, 
дараа нь БХИС-
ийг санхүүгийн 
мэргэжлээр 
дүүргэжээ. 
Орон нутагтаа 

банкны салбарт удирдах алба хашиж 
байгаад 2012 оноос нөхрийнхөө байгуулсан 
компанид ажиллаж байна. Компанийнхаа 
үйл ажиллагааг урт хугацаанд тогтвортой 
явуулж, ингэснээр ирээдүйгээ маш 
өөдрөгөөр төсөөлж яваа бүсгүй. “Манайхан 
эвсэг, ажилсаг мундаг хамт олон шүү. Түшиг 
тулгуур болох ахмадууд ч цөөнгүй. Тэднийхээ 
зөвлөгөөг байнга сонсдог. Эднийхээ хүчээр 
компанийн маань ажил үйлс өөдрөг,  бизнес 
маань жилээс жилд өргөжин тэлж байна. 
Энэ бол манай хамт олны бүтээл шүү дээ. 
Тийм учраас тэднийгээ хүндэлж, тэднээрээ 
бахархаж явдаг” гэж Ч.Энхмаа захирал 
ярьж байв. “Эрчүүд ер нь тэнгэрлэг хүмүүс. 
Манайд дээд боловсролтой, англи хэлтэй 
жолоч ч бий. Тэд маань гадаадын зочдын 
VIP үйлчилгээнд явдаг” хэмээн тэр хамт 
олноороо бахархаж байсан юм.  

Тус компанийн зарим гишүүнтэй уулзаж 
ярилцлаа.

Нягтлан бодогч Н.Алтанчимэг-Санхүү, 
эдийн засгийн техникум, дараа нь дээд 
сургууль дүүргэжээ. Өмнөговь аймгийн авто 
тээврийн XVI  бааз, “Ган жолоо” компани 

08   |   ot.mn

ОРОН НУТГИЙН СОНИН



2016 он дөрөвдүгээр сар

Нийгмийн харилцааны хэлтэс   |   09

ХАНБОГД СУМЫН 
ГАЗАР НУТГИЙН 
НЭРИЙГ ШИНЭЧИЛСЭН 
ЗУРАГТАЙ БОЛОВ

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын 
нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй “Оюу 
толгой” компанийн үйл ажиллагаанд 2012 
дөрөвдүгээр сард нэгдсэн шалгалт хийсэн 
юм. 

Энэхүү шалгалтын дүн, улсын комиссын 
ажлын хэсгээс өгсөн мэргэжил арга зүйн 
зөвлөмжид газар зүйн албан ёсны нэрийг 
геодези, зураг зүйн төрийн захиргааны 
байгууллагаас авах тухай тусгасан байна. 
Уг зөвлөмжийн дагуу  Ханбогд сумын 
газар нутгийн нэрийн зургийг авч “Газар 
зүйн албан ёсны нэр”-ийг ашигласан 

гээд насаараа 
тээврийн салбарт 
мэргэжлээрээ 
ажилласан, 
Өмнөговийн 
урдаа барьдаг 
ня-бо нарын 
нэг. Тэрээр 

“манай компани шинэ тутам гэхэд нийгмийн 
хариуцлага тун сайтай. Татвар, НДШ-ийн 
ямар ч өргүй. Цалин хөлсөө хугацаанд нь 
олгож, татвараа тогтмол төлдөг. Өнгөрсөн 
онд Татварын ерөнхий газрын тэргүүн 
дээд шагнал “Хөх дэвтэр” шагнал хүртсэн. 
Манайхан гар санаа нийлсэн, бие биеэ 
ойлгодог сайхан хамт олон. Энэ маань 
ажил урагшлах хөшүүрэг болдог юм” гэж 
ярилаа. Мэргэжлийн хяналт, “Оюу толгой” 
компани, аудит гээд тэднийхийг олон 
байгууллага шалгасан ч ямар нэг дутагдал 
гараагүй аж. Тийм ч учраас “эрсдэлгүй” 
гэдэг өндөр үнэлгээ авчээ.“Санхүү банкны 
тэргүүний ажилтан”, “Аж ахуйн нэгжийн 
шилдэг ажилтан” шагнал хүртсэн нь 
Н.Алтанчимэгийн ажил үйлс өөдрөг байгааг 
бэлхнээ гэрчилнэ. Түүний нөхөр Ц.Сүхбат мөн 
“Ханбогд хурд”-д жолооч.  

Г.Батхуяг- анхны жолоочийн нэг. Ерээд 
оны дундуур жолооч болоод “Таван толгой”, 
“Монгол газар” компанид ажиллаж байгаад 
энд иржээ. “Компанийн маань ажил урагштай 
болохоор ажилчид бидний санаа сэтгэл амар 
тайван байх юм. Ийм нөхцөлд ажлаа л сайн 

хийхээс өөр бодох санах юмгүй шүү дээ” гэж 
тэр ярьж байна лээ.

С.Сумъяа-анхны жолооч. Архангайн уугуул 
тэрээр 30 гаруй жил жолоо мушгиад эдүгээ 
ийнхүү өмнийн говьд ажиллаж байна. 
“Сумъяа гуай манай компанийн анхны булган 
сүүлтэй “Онц тээвэрчин”, түүнээс хойш 7-8 
жолооч энэ алдрыг хүртсэн. Олон шавьтай. 
Ахмад хүний хувьд залуустаа байнга зөвлөж, 
нэг ёсондоо халамжлан хүмүүжүүлэгчийн 
үүрэг гүйцэтгэдэг юм” гэж Ч.Энхмаа захирал 
түүнийг магтаж байлаа. 

Д.Алтансүх-Оюу толгойн уурхайн 
баяжмалыг өмнөд хөрш рүү зөөж байгаад 
“Ханбогд хурд”-д ажилд ороод гурван сар 
болжээ. “Сайхан хамт олны нэг гишүүн 
болсондоо баяртай байна. Хичээж тууштай 
ажиллана” гэж тэр итгэл дүүрэн хэлсэн юм. 
Захирал нь түүнийг “зөрчил гаргадаггүй, 
сайн жолоч” гэж үнэлж байв. 

“Ханбогд хурд”-ынхан Чингис хааных шиг 
аравтын системтэй. Өөрөөр хэлбэл, арван 
хүн тутам  ахлагчтай. Ахлагч нар бусдаас 
илүү үүрэг хариуцлага хүлээж, тэр хэрээр  
ахиу цалинтай. Анх долоон автобус, төдий 
тооны жолоочтой, түрээсийн байранд үйл 
ажиллагаага явуулдаг байсан “Ханбогд хурд” 
одоо өөрийн гэсэн тохилог офис, ажилчдын 
байр, засварын газартай  болжээ. Энэ бол 
тэр хамт олны ажил үйлс өөдрөг байгаагийн 
нотолгоо юм.
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Ардын баатар Д.Нанзадын нэрэмжит гар 
бөмбөгийн нээлттэй тэмцээн дөрөвдүгээр 
сарын 22-23-нд Өмнөговь аймгийн Манлай 
сумын шинэ спорт цогцолборт амжилттай 
болж өндөрлөлөө. Тус сумын ЕБС-ийн биеийн 
тамирын багш Б.Отгонжаргал 2001 онд уг 
тэмцээнийг анх санаачилсан бөгөөд өдгөө 
гар бөмбөг сонирхогчдын хүсэн хүлээсэн 
тэмцээний нэг болон өргөжсөн юм. Тэмцээнийг 
спорт заалны бэрхшээлээс шалтгаалан 
2008 оноос хойш зохион байгуулаагүй ч 
ийнхүү найман жилийн дараа шинэ спорт 
цогцолбороо мялаан зохион байгууллаа. 

Гар бөмбөгийн нээлттэй тэмцээнд Монгол 
улсын лигийн тэргүүлэх тамирчид ирж 
оролцсон нь тэмцээнийг улам ч сонирхолтой, 
өрсөлдөөнтэй болгож, залуу үеийнхэнд даган 

дууриах,  спортоор хичээллэх хүсэл тэмүүлэлд 
хөтлөх үндэс боллоо. 

Тэмцээнд 18 баг оролцож шилдгүүд, аваргаа 
шалгарууллаа. Шилдэг эрэгтэй холбон 
тоглогчоор Манлай сумын “Мэндийн говь” 
багийн  Ц.Алтаншагай, эмэгтэй шилдэг холбон 
тоглогчоор “Таван толгой” ХК-ийн У.Ганчимэг, 
эрэгтэй шилдэг довтлогчоор “Галтууд” багийн 
З.Ганзориг, эмэгтэй шилдэг довтлогчоор 
“Манлай ложистик” баг, Монгол улсын шигшээ 
багийн тамирчин Д.Эрдэнэбулган, шилдгийн 
шилдэг тоглогчоор “Манлай ложистик” 
баг, Монгол улсын шигшээ багийн ахлагч 
А.Мөнхбаяр  шалгарлаа. Эмэгтэй төрөлд 
тэргүүн байрыг Э.Мөнхсүрэн ахлагчтай Манлай 
сумын “Манлай ложистик”, дэд байрыг Зэвсэгт 
хүчний 167-р анги, гуравдугаар байрыг 
Б.Болорчулуун ахлагчтай Манлай сумын 
“Мэндийн говь” баг, эрэгтэй төрөлд тэргүүн 
байрыг О.Баярцогт ахлагчтай Манлай сумын 
“Мэндийн говь”, дэд байрыг Манлай сумын 
А.Мөнхбаяр ахлагчтай “Манлай ложистик”, 
удаахь байрыг Цогтцэций сумын У.Ганхүлэг 
ахлагчтай баг эзэллээ. Нийлбэр дүнгийн 
аваргаар Манлай сумынхан тэргүүлж, шилжин 
явах цомын эзэд боллоо. 

Тэмцээнийг “Манлай сумын спортын зөвлөл” 
ТББ зохион байгуулсан байна.

ГАР БӨМБӨГИЙН НЭЭЛТТЭЙ 
ТЭМЦЭЭН БОЛЛОО

бүрдүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэв.  Ханбогд 
сумын ахмад настан С.Адьяа, Г.Дүнжгэр, 
А.Мижиддорж, А.Цэцэг, Ц.Мижид, Ц.Шархүү, 
Д.Банди, Ю.Надмид нар 2015 оны гуравдугаар 
сарын 5-6-ны өдөр газар нутгийн нэрийг 
тодруулан тогтоож, Д.Санжмятав, О.Батзориг, 
Б.Мөнх-Эрдэнэ, Т.Гантулга нар газрын зурагт 
тэмдэглэв.

Энэ үе шатанд эх материалд бичигдээгүй 
газар нутгийн нэр буюу тухайн үеийн газрын 
зурагт буулгах боломжгүй байсан зарим 
газрын нэрийг нэмж тэмдэглэжээ. Үүнд, Баян 
багийн нутагт 50 орчим, Номгон багийн 
нутагт 30 гаруй, Жавхлант багийн нутагт 60 
гаруй газар нутгийн нэрс нэмэгдлээ. Газрын 
хотгор, гүдгэртэй харьцуулан буулгасан газар 
нутгийн нэрсийг ашиглан “Газар зүйн албан 
ёсны нэр”-ийн санг шинэчлэн сайжруулав. 

Үүний үр дүнд Ханбогд сумын хэмжээнд 
газар зүйн албан ёсны нэр болох уул нуруу, 
толгод, тал хөндийн нэр 411, хуурай сайр, 
хоолойн нэр 219, уул толгой, овооны нэр 293, 
нийтдээ 923 газар нутгийн нэрийг газрын 
зурагт буулгаж, “Газар зүйн албан ёсны 
нэр”-ийн санг бүрдүүллээ. Газар зүйн албан 
ёсны нэрийг ашигласан Ханбогд сумын 
газар нутгийн нэрийн  шинэчилсэн зургийг 
Ханбогд сумын Засаг дарга Т.Буян-Өлзийд 
гардуулав.
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Уурхайн гүн рүү орох дүүжин цахилгаан өргүүр 
нь хоёр давхар, нэг төмөр бүхээгт 12 хүн суух 
багтаамжтай, хүнийг тоолж оруулаад гаднаас нь 
түгждэг, дохио дуугарснаар дорогш явж 4-6 минут 
орчим яваад 1385 метрийн гүнд очоод мөн л хонх 
дуугарснаар гаднаас онгойлгож уурхайн гүнд хөл 
тавив.

Уурхайн гүний хонгилын дээд, хажуу тал болон 
доод шалыг нь цемент цацаж шүршдэг машинаар 
цементэлсэн, барилгын доорх хонгил шиг, өндөр 
өргөн нь 5-5.5 м хэмжээтэй, зарим газар кран 
өргүүр техникүүд ажиллахад зориулсан түүнээс 
ч өндөр, өргөн нүх хонгилтой тааз ханаар нь 
агааржуулалтын асар бүдүүн хоолой, цахилгаан 
шугам тавьж нэлээд хэсэгт нь цахилгаан гэрэлтүүлэг 
хийж газар дор ажиллах нөхцөл бүрдүүлжээ. Осол 
аюул болсон үед хүмүүс хоргодох, агаар амьсгалах 
боломжтой төмөр байрыг аюулгүй ажиллагааны 
журамд заасан хэмжээнд хэд хэдийг байгуулснаа 
бидэнд үзүүлсэн. Энэ оны эхнээс одоо удахгүй 
бэлтгэлээ хангаж, уул уурхайн том техникүүдээ 
задалж, оруулаад угсарч босгох ажил 2-р улирлаас 
эхлэхэд 3000 орчим ажилчин шинээр авах, түүний 
ихэнхийг орон нутгийн иргэдээс авахаар төлөвлөж 

байгаа гэнэ. Уурхайн гүний хонгилд хүн тээврийн 
автобус гэж нэрлэдэг төмөр бүрхүүлтэй, бас ухаж 
малтах зориулалттай машинууд оруулж тавьсан, 
мухар хонгил гаргаж, агуулах, сэлбэг хэрэгсэл, эд 
аж ахуйн агуулах болон засварын газрууд, тэр ч 
байтугай ажилчдын хоол цайны газар, албан өрөө 
тасалгаатай хоёр давхар байр барихаар бэлдсэнээ 
ч үзүүлэв. Нэлээд цааш гүн рүү явж үзвэл цахилгаан 
гэрэлтүүлэг тавиагүй, малгайн гэрлээр л гэрэлтүүлж 
явах боломжтой. Энэ хонгилоос доош 40-80 
метрийн гүнээс жинхэнэ өндөр агуулгатай хүдрээ 
малтаж гаргахаар бэлдсэн цооног гэж нэг нүхийг 
тайлбарлав. Биднийг уурхайн гүнд танилцаж явахад 

хонх дуугарч гэрэл асан ямар нэг техник ирсэн нь 
өрөмдлөгийн асар том машин байлаа. Тэнд одоо 
ажил явагдаж цөөн тооны хүн ажиллаж байна. Нийт 
200 км урт хонгил ухаж тоноглон олзворлолт хийх 
аж. Гэрээ хэлэлцээрийн элдэв маргаан гацаанаас 
болж 2017 онд бүрэн хэмжээгээр ажиллана гэж 
тооцсон хугацаа хойшилсон учир 2021, 2022 оноос 
нааш бүрэн хэмжээгээр ажиллаж ашгаа өгөхгүй гэж 
гадаад мэргэжилтэн нь танилцуулж байлаа. Одоо 
ил уурхайгаас олзворлосон хүдрээ угааж цэвэрлээд 
гадагш гаргаж, татвар хураамжаа төлж байгаа тухай 
хэлсэн. Ингээд бидний газрын дор 1385 метрийн 
гүнээр хийсэн аялал өндөрлөсөн юм.

ГҮНИЙ УУРХАЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ

“ОЮУ ТОЛГОЙ”-Н ОДОО, ИРЭЭДҮЙН ТУХАЙ БОДОЛ
“Оюу толгой” компани өмнийн говьд хийж буй бүтээн байгуулалт, хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаагаа орон нутгийн иргэдэд үнэн зөвөөр ойлгуулах,  

тэдэнд бодит мэдээлэл өгөх зорилгоор Өмнөговь аймгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын сэтгүүлч, сурвалжлагчдыг урьж, Оюу толгойн 
уурхайтай танилцуулсан юм. Энэхүү аялалд оролцсон “Монгол говь” сонины редактор З.Пүрвээгийн бичсэн “Оюу толгой”-н одоо, ирээдүйн тухай бодол” 

сурвалжлагын хэсгээс уншигч олондоо хүргэж байна.
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“Оюу толгой” ХХК 2014 оноос эхлэн Өмнөговь 
аймгийн ЕБС-ийн төгсөх ангийн сурагчдад 
зориулан “Залуусын хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг 
хэрэгжүүлж байгаа юм. Дөрвөн үе шаттай 
уг хөтөлбөр нь Монголын ирээдүй болсон 
хүүхэд залуусыг ахлах ангиас нь эхлэн их, 
дээд сургуульд суралцах хугацааны туршид 
хөгжүүлж, ирээдүйн чадварлаг мэргэжилтнүүд, 
цаашлаад улс орны ирээдүйн манлайлагчдыг 
бэлтгэх зорилготой юм. 

2014-2015 оны хичээлийн жилд 36 сурагч 
тус хөтөлбөрт хамрагдаж, таван сурагч 
“Оюу толгой” компанийн тэтгэлэг хүртэж, их 
сургуулиудад амжилттай суралцаж байна. 

2016 онд Даланзадгадын дөрвөн сургуулиас 
шалгарсан 62 сурагч хоёр сарын хугацаанд 
энэхүү сургалтад хамрагдаж, дөрөвдүгээр 
сарын 20-нд төгсөлтийн баяраа тэмдэглэлээ. 

“Оюу Толгой” компанийн Орон нутгийн 
харилцаа хариуцсан Ерөнхий менежер 
Ш.Байгалмаа хэлэхдээ “Хүн бүрт боломж 
үргэлж байдаг. Боломжийг яаж харах вэ гэдэг 
нь тухайн хүний өөрийнх нь хариуцлага, биеэ 
авч явж байгаа байдал, орчныг танин мэдэх 
цар хүрээнээс шалтгаалдаг. Олдож байгаа 
боломжийг олж харж, ашиглаж хөтөлбөрт 
хамрагдсан залуус та бүхэндээ баяр хүргэе. Хүн 
амьдралынхаа бүхий л хугацаанд суралцдаг. 
Та бүхний өмнө цэлгэр хаалга нээлттэй байгаа 

шүү. Энэ бол зөвхөн эхлэл. Зам бол дардан биш, 
тэр бүхэнд шантралгүй зорьсондоо хүрээрэй. Та 
бүхэнд амжилт хүсье” гэв.

Өмнөговь аймгийн III бүрэн дунд сургуулийн 
12-р ангийн сурагч Б.Жавхланпүрэв “Би энэ 
хөтөлбөрт хамрагдсанаар маш их зүйл сурлаа. 
Би илүү нээлттэй болж, хэнтэй ч, хэзээ ч үзэл 
бодлоо хуваалцахад бэлэн боллоо. Цоожтой 
байсан хаалга бага багаар нээгдэж, хонгилын 
үзүүрт гэрэл гарч, би өөрчлөлтийг өөрөөсөө 
мэдэрч байгаа. Манай сургалтын гол амин сүнс 
бол өөрийгөө таньж мэдэх. Би өөрийгөө олж 
мэдээд, би хэн болох вэ, би ирээдүйд хаана 
байх вэ, би яах ёстой вэ гэдгээ ухаарснаар 
өөрийнхөө зорилгыг тодорхойлж чадсан. Мөн 
багаар ажиллахын давуу талыг, багийн өчүүхэн 
төдий хөдөлгөгч хүч нь бид өөрсдөө юм шүү 
гэдгийг хамтран суралцагч найзуудаасаа, багш 
нараасаа, хөтөлбөрөөсөө суралцсан. Дахин 
дахин баярлалаа” хэмээн сэтгэгдлээ хуваалцав. 

Эхний шатны энэхүү сургалт нь өөрийн зан 
чанар, хүсэл сонирхол, авьяас чадварыг олж 
нээн, таньж мэдэхэд болон цаашдын ажил 
мэргэжлээ зөв сонгоход чиглэсэн юм. 

Хөтөлбөрт хамрагдсан сурагчид дараа нь Оюу 
толгойн уурхайтай танилцлаа.

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН 62 СУРАГЧ “ЗАЛУУСЫН ХӨГЖЛИЙН 
ХӨТӨЛБӨР”-Т ХАМРАГДЛАА



Нийгмийн харилцааны хэлтэс | 13

2016 он дөрөвдүгээр сар

Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн 
хамгаалах  гэдэг нь уул уурхайн ашиглалтын 
үйл ажиллагаанд өртөн унаган төрх, хэв 
шинж, амьдрах орчноо алдсан биологийн 
олон янз байдлыг өөр газарт нөхөн 
хамгаалах хамгааллын менежментийн багц 
үйл ажиллагаа юм. Монгол Улс энэхүү нэр 
томьёог 2012 онд Байгаль орчны багц хуулийн 
шинэчлэлтээр хуульчлан оруулсан бөгөөд уул 
уурхайн нөлөөллийг тодорхойлох, нөлөөлөлд 
өртөх биологийн олон янз байдлын судалгаа 
хийх, дүйцүүлэн хамгаалал хийх газар нутгийг 
сонгох зэрэг асуудлыг тодорхойлох аргачлалыг 
БОНХ/хуучнаар/-ийн сайдын 2014 оны А-117 
тушаалаар баталсан юм. Өөрөөр хэлбэл, дээрх 
асуудал нь Монгол Улсын хувьд харьцангүй 
шинэ ойлголт юм. Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 55 дугаар тогтоолоор 

дүйцүүлэн хамгаалал хийх газар нутгийг 
баталж, тухайн газар нутгийг ашигт малтмалын 
тусгай зөвшөөрөл олгохоос хамгаалж, орон 
нутгийн тусгай хамгаалалтад авах ажлыг 
зохион байгуулах, дүйцүүлэн хамгаалал хийх 
зарчмыг тодорхой болгож өгсөн нь улсын 
хэмжээнд анхдагч болж чадсанаас гадна олон 
улсын зөвлөхүүдээс өндөр үнэлгээ авсан 
байна. Харин уул уурхайн төсөл хэрэгжүүлэгчид 
болон сумдын холбогдох албан тушаалтнууд 
тухайн чиглэлийн хууль, журам, тогтоолыг 
сайн судлаагүйгээс зөрүүтэй ойлголт их 
байсан учир энэхүү ажлыг хэрэгжүүлэхэд 
оролцох бүхий л төлөөллүүдэд эрх зүйн орчныг 
таниулах, ойлголцын зөрүүг арилгах олон талт 
зөвлөлгөөнийг Даланзадгад хотноо энэ сарын 
11-нд зохион байгуулжээ.

БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ 
ХАМГААЛАХ СЭДВЭЭР ЗӨВЛӨЛДӨВ 

ГАШУУН СУХАЙТ ХҮРТЭЛ 
ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ ЗАМ 
БАРЬЖ БАЙНА
“Оюу толгой” компани нь 2010-2013 онд Оюу 
толгойн уурхайгаас  Цагаан хад хүртэлх 
87.5 км хатуу хучилттай авто зам барьж 
ашиглалтад оруулсан бөгөөд энэхүү замын 
үлдсэн хэсэг болох Цагаан хаднаас Гашуун 
сухайтын хилийн боомт хүртэлх 18.6 км 
хатуу хучилттай замын ажлыг 2015 оны 10 
дугаар сард эхлэн одоо  хүртэл үргэлжилж 
байна. Энэ зам ашиглалтад орсноор 
зэсийн баяжмалыг хатуу хучилттай замаар 
тасралтгүй тээвэрлэхээс гадна замын даац, 
хучилтын хийцийн хувьд баяжмалын машин 
төдийгүй нүүрсний хүнд даацын зэрэг бүхий 
л тээврийн хэрэгсэл зорчих боломжтой болох 
юм. Замын төслийн менежмент, барилгын 
ажлын явц, чанар, аюулгүй байдлыг  “Оюу 
толгой” компанийн Барилга инженерингийн 
хэлтэс хариуцан ажиллаж, 2016 онд багтаан 
ашиглалтад оруулахаар төлөвлөж байна.  Уг 
зам барилгын ажлын гүйцэтгэгчээр үндэсний  
“Очир төв зам” компани, хөндлөнгийн 
чанарын хяналтын зөвлөхөөр зураг төсөл, 
зөвлөх үйлчилгээний “ЭНБИСИСИ” компани 
ажиллаж байна. Зам барилгын ажилд 
одоогоор 157 хүн, 41 машин техник, тоног 
төхөөрөмж ажиллаж байгаа бөгөөд ажлын 
ид оргил үед 258 хүн, 82 машин техник, тоног 
төхөөрөмж ашиглан ажлаа гүйцэтгэж байна.



ОРОН НУТГИЙН СОНИНОРОН НУТГИЙН СОНИН

Орон нутгаас ирүүлсэн санал, гомдол, хүсэлт
2016 оны 4–р сар (Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, Даланзадгад сум) 

Санал: Энэ сард ямар нэг санал орон нутгаас хүлээн аваагүй болно. 
Гомдол: Энэ сард ажил эрхлэх боломж хайсан иргэдийн шилжин 
ирэх хөдөлгөөн Ханбогд суманд ихэссэн тухай гомдол хүлээн авч 

шаардлагатай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн. 
Хүсэлт: Орон нутгийн аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдээс энэ сард 
нийт 12 хүсэлт ирүүллээ.

4-р сард хүлээн авсан хүсэлтийг шийдвэрлэсэн байдал (төрлөөр)

“Оюу толгой” компанитай холбоотой асуудлаар 9903 4732 (Oюу толгойн уурхай), 9509 0391 (Ханбогд сумын офис), 95091907 (Манлай сумын офис), 
9909 8406 (Даланзадгад сумын офис) руу холбогдоно уу. Санал, гомдлын маягтыг дээрх офисуудаас авч болно.   

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
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Өмнөговь аймаг                                                                   
Иргэдийн хөгжлийн төв                   2016 оны 4-р сарын 7
Ханбогд  сум                                                               

Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийн ээлжит хурал 2016 оны дөрөвдүгээр сарын 7-нд Иргэдийн 
хөгжлийн төвд боллоо. Эрх зүйн нийцэл хяналт, зөвлөгөө, омбудсмений газрын (ЭЗХЗОГ) 
чиглүүлэгч нараас гадна дотоод, гадаадын сонирхогч талууд, тухайлбал, Олон улсын санхүүгийн 
корпорац, Европын сэргээн босголтын банк, Монгол Улсад суугаа Канад улсын Элчин сайдын 
яам, Пийс Нексус зэрэг олон улсын дөрвөн байгууллагын төлөөлөл, Ханбогд сумын Жавхлант 
багийн зарим малчин Зөвлөлийн хуралд ажиглагчаар оролцов.  Мөн Малчдын төлөөллийн 
зөвлөхөөр “Оюу толгойн хяналт” ТББ оролцсон болно.   

Тус хурлаар Ханбогд сумын малчин өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа, Ундайн голын 
голдрил өөрчлөлтийн 2-р шатны судалгааг хэрэгжүүлэх Олон талт мэргэжлийн шинжээчдийн 
багийн судалгааны ажлын эхний явцын тайланг хэлэлцэж санал өгөв. Бор овоогийн задгайн 
шинэ байршил орчмын газрыг тохижуулах, ургамалжуулах талбайг малчдын оролцоотойгоор 
хэлэлцэж тохирлоо. Ундайн голын дагуу нутагладаг малчдын амьжиргааг дэмжих төслийг 
хамтран боловсруулж, дөрөвдүгээр сард багтаан “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-д 
явуулахаар тогтов.    

Зөвлөлийн өмнөх хурлаар тохирсны дагуу Олон улсын санхүүгийн корпорац, Европын сэргээн 
босголтын банкны төлөөллүүд банкуудын нийгэм, байгаль орчны гүйцэтгэлийн стандартын 
талаар танилцуулсан юм. Олон улсын хэмжээнд энхтайван тогтоох, зөрчил маргааныг эвлэрүүлэх 
асуудлаар ажилладаг Пийс Нексус сангийнхан үйл ажиллагааныхаа тухай мэдээллээ хуваалцсан 
болно. 

“Оюу толгой” ХХК, Өмнөговь аймаг, Ханбогд сумын хооронд 
байгуулсан Хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу шинээр 
үүсгэн байгуулсан “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гаас 
санхүүжүүлсэн Даланзадгад хотын 25, 26 дугаар  цэцэрлэг 
өнөөдөр үүдээ нээлээ. 

Тус сангийн удирдах зөвлөлийн 2015 оны анхны хурлаар 
Хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу 2015 онд  “Оюу толгой” 
компаниас санд олгосон хоёр сая ам.долларын санхүүжилтээр 
дээрх хоёр цэцэрлэгийг барихаар шийдвэрлэжээ. Цэцэрлэг 
тус бүр 200 хүүхдийн хүчин чадалтай. 25 дугаар цэцэрлэгийн 
барилгыг “Хүннүгийн говь”, 26 дугаар цэцэрлэгийнхийг “Жи 
Жи Ай” компани барьж, улсын комисс энэ оны нэгдүгээр сард 
ашиглалтад хүлээн авсан юм. Цэцэрлэгийн нээлтийн ёслолд 
Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын дарга Л.Батчулуун, Засаг дарга 
Б.Бадраа, “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн гүйцэтгэх 
захирал С.Эрдэнэбат, “Оюу толгой” компанийн Гүйцэтгэх 
захирал Эндрью Вүдлэй, багш сурган хүмүүжүүлэгчид, эцэг 
эхийн болон иргэдийн төлөөлөл оролцов.

Ханбогд сумын удирдлага, Малчдын төлөөлөгчид болон “Оюу толгой” компанийн хамтарсан 
Гурван талт зөвлөл (ГТЗ)-ийг талуудын маргааныг шийдвэрлэх зорилгоор Харилцан ойлголцлын 
санамж бичигт гарын үсэг зурсны дагуу 2015 оны зургадугаар сарын 8-нд албан ёсоор 
байгуулсан болно. ГТЗ-ийн үйл ажиллагааг Эрх зүйн нийцэл хяналт, зөвлөгөө, омбудсмений 
газраас (ЭЗХЗОГ) чиглүүлж байна. ЭЗХЗОГ бол Дэлхийн банкны группийн Олон улсын санхүүгийн 
корпорацад чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг хараат бус байгууллага болно.  

ХАНБОГД СУМЫН ГУРВАН ТАЛТ 
ЗӨВЛӨЛИЙН ХАМТАРСАН МЭДЭЭЛЭЛ

ДАЛАНЗАДГАД ХОТОД 
ХОЁР ЦЭЦЭРЛЭГ ҮҮДЭЭ 
НЭЭЛЭЭ

ХАНБОГД СУМЫН ГУРВАН ТАЛТ ЗӨВЛӨЛ
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ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК
Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн 
чөлөө, Моннис Цамхаг, 1 давхар, Утас: 976-11-331880, 
Факс: 976-11-331885

Өмнөговь , Даланзадгад сум, III баг, Гандирс цамхаг буюу 
Говь сэндс зочид буудлын гурван давхарт 305 тоот
Утас: 976-331880 (6048)

Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Иргэдийн хөгжлийн төв.
“Оюу толгой” ХХК-ийн Нийгмийн харилцааны хэлтсийн салбар
Утас: 976-331880 (5316)
 976-331880 (7647)
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Өмнөговь аймгийн зүүн бүсийн сумдын багш 
нарын чуулга уулзалт дөрөвдүгээр сарын 7-9-нд 
Манлай суманд болов. Уулзалтад Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд, Баян-Овоо, Цогтцэций, 
Мөрөөдөл, Цогт-Овоо, Эрдмийн гэгээ, урилгаар 
Дорноговь аймгийн Мандах, Дундговь аймгийн 
Өлзийт сумын сургууль, нийт гурван аймгийн 
есөн сургуулийн 200 гаруй багш оролцлоо. 

Уулзалтын үеэр сум бүр “Сайн хичээл, сайн 
туршлага” сэдвээр хичээл зааж хэлэлцүүлэг 
өрнүүлэв. Энэ үеэр болсон шагайн харвааны 
тэмцээнд  Ханбогд, Манлай, Цогт-Овоо сумынхан 
эхний гурван байрт шалгарсан бол шатрын 
тэмцээнд Цогтцэций сумын Б.Цогзолмаа 
түрүүлж, Ханбогд сумын М.Мажигсүрэн, 
“Мөрөөдөл” сургуулийн Д.Оюун-Эрдэнэ, Манлай 
сумын А.Доосмаа нар удааллаа.  

100 буудалт даамын тэмцээнд Манлай сумын  
Б.Энхбаяр, Баян-Овоо сумын  А.Эрдэнэбат, 
“Мөрөөдөл” сургуулийн Д.Эрдэнэцогт, олс 
таталтын тэмцээнд “Мөрөөдөл” сургууль, 
Манлай, Цогт-Овоо, бөмбөг шидэлтийн тэмцээнд  
Манлай, Дундговь аймгийн Өлзийт, Цогтцэций 
сумын “Мөрөөдөл”  сургууль, гар бөмбөгийн 
тэмцээнд эрэгтэй төрөлд  Цогт-Овоо, Манлай, 
Дундговь аймгийн Өлзийт, эмэгтэй төрөлд 
Манлай, “Эрдмийн гэгээ” сургууль, Ханбогд 
сумын баг эхний гурван байрт шалгарлаа. 
Эрэгтэй “Шилдэг тоглогч”оор Цогт-Овоо сумын 
биеийн тамирын багш Ж.Хүрэлшагай, эмэгтэй 
“Шилдэг тоглогч”-оор Манлай сумын англи 
хэлний багш Ч.Алдарбаяр шалгарлаа. Мөн есөн 
сургуулийн багш нарын хамтарсан урлагийн 
тоглолт болов. 

Уралдааны нийт дүнгээр тэргүүн байрыг 
Ц.Ганхүлэг захиралтай Манлай, дэд байрыг 
А.Сумъяабаяр захиралтай Ханбогд сум, гутгаар 
байрыг Б.Ганжаргал захиралтай “Мөрөөдөл” 
6-р сургууль, тусгай байрыг А.Уламжаргал 
захиралтай Цогтцэций сумын сургууль эзэллээ. 

 Зүүн бүсийн сумдын багш нарын чуулга 
уулзалтыг ирэх жил Цогт-Овоо суманд  зохион 
байгуулахаар болов.

ЗҮҮН БҮСИЙН БАГШ НАРЫН ЧУУЛГА 
УУЛЗАЛТ БОЛОВ


